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QUI ETS?
Bet Portavella, psicòloga i psicopedagoga.  

Treballo en una escola com a Psicopedagoga en les etapes

d'Infantil i Primària. 

El Dia Mundial Sense Mòbil penso que pot ser un dia de

consciència de la societat sobre l'ús i abús del mòbil i un regal

per connectar amb un mateix i els altres. 

CREIEU QUE ELS PARES 
S'HAN DE PREOCUPAR PER 
L'EXPOSICIÓ DELS SEUS 
FILLS A L'ÚS DEL MÒBIL?
Sí i molt. Sobretot durant la preadolescència i

l'adolescència, on els nens no tenen prou maduresa com

per saber gestionar aquesta eina (si sovint no la tenim els

adults! imagineu!) i pels perills que això comporta. Perills

propis del tipus de xarxes i apps que poden fer servir els

nens i a més, de les coses que deixen de fer pel fet

d'estar amb el mòbil.  

COM PODEN LES ESCOLES 
APROPAR L'ÚS DE MÒBILS A 
LES ESCOLES?
Jo penso que l´única manera de fer-ho és de forma molt

pautada i normativa.Han d'haver unes normes d'ús. Quan

es pot fer servir i perquè. 
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HI HA UN VERITABLE RISC 
QUE ELS NENS PERDIN 
HABILITATS SOCIALS A 
CAUSA DE L'AUGMENT DE 
L'ÚS DEL MÒBIL?
Sí, totalment. Només per la pèrdua de contacte visual

que hi ha! Els humans necessitem del contacte ocular

per comunicar-nos i molta de la nostra comunicació és

no verbal, i passa per mirar-nos uns als altres.  

No mirant-nos perdem informació de com està l'altre, de

com es sent, de què pensa...en definitiva, ens

desconnectem de l'altre. I si l'altre se n'adona doncs

desconnecta també, i ja tens la típica rotllana

d'adolescents o adults junts però mirant el mòbil,

intercanviant alguna informació, però sense intercanviar

cap mirada entre ells.Això no pot ajudar a crear vincles

forts i reals.  

És més, molta de la comunicació 'important' per les

persones força gent l'acaba transmeten via mòbil ja sigui

escrit o en nota de veu....i aquí es perden moltes fases de

la comunicació, i el més important per a mi, la mirada

quan estem amb l'altre. I si els nostres joves no

's'entrenen' en mirar a l'altre, segurament seran adults

que tampoc miraran, i que quan mirin, no tindran

l'experiència prèvia necessària per fer front a segons

quin tipus de converses, comunicacions.....

"

"
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ELS MÒBILS A L'AULA SÓN 
UN PROBLEMA REAL?
Depèn, els nens com els adults volen estar tot el dia

connectats. Ja sigui amb l'exterior, com amb els seus

companys per comentar en directe tot el que pugui estar

passant o el que puguin estar pensant. Els adults sovint

portem el mòbil a sobre durant la nostra jornada laboral.

Alguns perquè així ho necessiten, altres per

dependència. Doncs igual els joves.   

En el context escolar s'han de posar normes d'ús. 

Per exemple, en hores d'aula no es pot treure el mòbil.

entre classe i classe es pot consultar, en estones

d'esbarjo també... 

Si les normes es respecten, el mòbil a l'aula no és un

problema. Ho són més totes les hores que l'escola no

controla i els pares tampoc.

"

"QUÈ PODEN FER 
EXACTAMENT LES ESCOLES 
EN TERMES D'AGAFAR 
APRENENTATGES I 
CONEIXEMENTS DEL 
PROGRAMA WORLD MOBILE 
FREE DAY I APLICAR-LOS A 
LA VIDA REAL?
Conscienciació lligada a l'ús i abús del mòbil. L'escola pot 

prendre partit en la part de conscienciar i posar 'normes' o 

fomentar ús saludable i donar alternatives dins el context que

domina (escola). També pot aconsellar a les famílies en 

aquests temes.

"

"



COM PODEN ELS PARES 
ADAPTAR-SE AL MÓN 
ACTUAL, ON HI HA UNA 
PRESSIÓ SOCIAL 
PERQUÈ ELS NENS 
TINGUIN TELÈFONS 
MÒBILS A UNA EDAT 
PRIMERENCA?
Han de pensar en si el seu fill està preparat per 

tenir-ne, pensar perquè el pot necessitar i si 

seguirà una sèrie de normes d'ús, 

independentment de l'edat del nen i de la 

pressió social que hi hagi al voltant. "

"

COM ET FA SENTIR 
QUAN VEUS ALS PARES 
QUE FAN SERVIR 
MÒBILS COM A EINES 
D'APRENENTATGE 
ALTERNATIVES?
No em fa sentir pas malament, els pares com a 

l'escola els mòbils i tauletes es poden fer servir 

com a eina d'aprenentatge. I ja no les 

consideraria 'alternatives' sinó 

complementàries. El problema és saber quan 

se'n fa un ús real d'aprenentatge i quin tipus 

d'aprenentatge fomenta. 

"

"

"

"

QUÈ POT FER LA 
FAMÍLIA A CASA PER 

AUGMENTAR LA SEVA 
CONSCIÈNCIA SOBRE 

L'ÚS DE LA 
TECNOLOGIA I, 

POTSER, REDUIR LA 
QUANTITAT DE TEMPS 

DE PANTALLA?

Primer de tot, fer de bons models. Els 

nens imiten el que veuen a casa, si els 

pares no són conscients ni redueixen la 

quantitat de temps davant el mòbil els 

nens segurament no ho facin. Penso que 

una bona manera de fer-ho és deixar el 

mòbils en un espai a partir d'una hora 

determinada per poder dedicar i tenir 

temps de qualitat amb la família sense 

interrupcions i d'atenció plena, de 

compartir. Quan a casa hi ha adolescents 

aquest temps i la manera de fer-ho es pot 

negociar. 

I amb la televisió igual. Poder 

'desconnectar' de totes les pantalles és 

difícil però només s'aconsegueix agafant 

nous hàbits que s'han anat perdent. 
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